Na temelju članka 43. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“, broj
4/04 i „Službeni glasnik Grada Mostara“, broj 8/09 i 15/10), sukladno članku 11. Odluke o
organizaciji taksi prijevoza na području Grada Mostara za 2021. Godinu, Planu razmještaja
autotaksi vozila na području Grada Mostara, te visina naknade za autotaksi vozilo za stajališno
mjesto u 2021. godini, Gradonačelnik Grada Mostara upućuje:
JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima na području
Grada Mostara za 2021. godinu
I
Pozivaju se zainteresirane osobe da se prijave na javni poziv za raspoređivanje taksi vozila na
taksi stajalištima, sukladno Planu razmještaja autotaksi vozila na području Grada Mostara za
2021. godinu.
II
Na području Grada Mostara za 2021. godinu, planirana su 32 taksi stajališta, na koja se mogu
rasporediti 172 taksi vozila, uz napomenu da se na jedno stajališno mjesto mogu rasporediti dva
taksi vozila iste pravne osobe, a jedno fizičke osobe, odnosno obrtnika.
III
Visina naknade za korištenje taksi stajališta propisana je člankom 7. Odluke o organizaciji taksi
prijevoza na području Grada Mostara za 2021. godinu, a raspored taksi vozila na taksi
stajalištima se dodjeljuje na vremenski period od jedne godine.
IV
Na javni poziv mogu se javiti svi zainteresirani taksi prijevoznici, pravne i fizičke osobe,
odnosno obrtnici.
V
Uz popunjen obrazac zahtjeva, podnosilac zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima
dostavlja:
a) Važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza,
b) Potvrdu nadležnog organa o prebivalištu na području Grada Mostara,
c) Uvjerenje nadležne Porezne uprave o izmirenim obavezama ne stariju od 30 dana ili
Sporazum o obročnom plaćanju eventualnog duga,
d) Uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini od dana podnošenja zahtjeva za raspored
nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 28/06 i 2/10) i Zakona o cestovnom prijevozu na
području Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine HNŽ/K“, broj: 6/13) na

temelju kojeg je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja
djelatnosti javnog prijevoza.
e) taksi vozilo koje zadovoljava minimalno standard Euro 5 motora.
Iznimno, novi taksi prijevoznici trebaju dostaviti ugovor ili predračun za kupnju vozila, ili
ugovor sa lizing kućom o nabavi vozila koje zadovoljava standard minimalno Euro 5 motora.
VI
Javni poziv za prikupljanje zahtjeva ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva
u Večernjem listu i Dnevnom avazu, te na web stranici i oglasnoj ploči Grada Mostara.
VII
Zahtjevi za raspored taksi vozila dostavljaju se u zatvorenoj kuverti, sa naznakom:
TAKSI STAJALIŠTA
Odjel za urbanizam i građenje Grada Mostar, kralja Zvonimira br. 14, Mostar.
VIII
Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati, a nadležni Odjel za urbanizam i
građenje će u upravnom postupku donijeti akt sukladno Zakonu o upravnom postupku.
IX
Nakon provedenog postupka Odjel za urbanizam i građenje utvrdit će Preliminarnu rang listu
rasporeda taksi vozila za svako taksi stajalište iz Javnog poziva, a istu će objaviti na web stranici
i oglasnoj ploči Grada Mostara.
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